
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 23/8/2021 Dunajská Streda, 06.07.2021 

 

UZNESENIE 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 29. júna 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 29. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda 

do správy Zariadenia pre seniorov, rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 415/2021/23) 

 

Uznesenie 

č. 449/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zverenie nasledovného nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda bezodplatne 

do správy rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov, so sídlom Ulica generála 

Svobodu 1948/10, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00596515 s účinnosťou od 

1. augusta 2021: 

 

pozemky vedené Okresným úradom, katastrálnym odborom Dunajská Streda na LV 

č. 3251 v k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda ako 

parc. č. 1919/457 o výmere 54 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/458 o výmere 44 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/462 o výmere 279 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/463 o výmere 58 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/467 o výmere 87 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/461 o výmere 281 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/459 o výmere 313 m2, druh pozemku orná pôda 

 

novovytvorená parc. č. 1919/5 o výmere 492 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. 

č. 1919/5, druh pozemku orná pôda, Geometrickým plánom č. 46610910-194/2021 

z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

novovytvorená parc. č. 1919/468 o výmere 596 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej 

parc. č. 1919/468, druh pozemku orná pôda, a to plánom č. 46610910-194/2021 

z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 



novovytvorená parc. č. 1919/575 o výmere 354 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej 

parc. č. 1919/464, druh pozemku orná pôda, a to Geometrickým plánom č. 46610910-

194/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

novovytvorená parc. č. 1919/578 o výmere 3 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. 

č.1919/88, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým plánom 

č. 46610910-194/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 

46610910 

 

novovytvorená parc. č. 1919/581 o výmere 34 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej 

parc. č.1919/460, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým 

plánom č. 46610910-194/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 

46610910 

 

novovytvorená parc. č. 3464/578 o výmere 1124 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej 

parc. č. 3464/578, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým 

plánom č. 46610910-193/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 

46610910 

 

novovytvorená parc. č. 4102/80 o výmere 118 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej 

parc. č.3464/583, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým 

plánom č. 46610910-193/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 

46610910 

 

novovytvorená parc. č. 4102/79 o výmere 534 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej 

parc. č.3464/599, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým 

plánom č. 46610910-193/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 

46610910 



 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto 

uznesenia. 

 

Hlasovanie č. 31: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


